شرکت توسعه فناوری اطالعات گردشگری ایران جهت تکمیل کادر خود از متخصصین مجرب دعوت به همکاری می نماید :
ردیف

1

عنوان شغلی

برنامه نویس C/C++

شرایط احراز

رشته تحصیلی

کارشناسی و کارشناسی



مسلط به برنامه نویسی C/C++

ارشد نرم افزار



آشنایی با سامانه های بانکی و بانکداری الکترونیک مزیت

کارشناسی و کارشناسی



دارای تجربه کار مفید در پیاده سازی شبکه های گسترده
WAN
آشنایی کامل با مفاهیم امنیت اطالعات



آشنا به راه اندازی و راهبری مراکز داده



دارای تجربه کار مفید در زمینه تحلیل سیستم
آشنایی کامل با سامانه های بانکداری الکترونیک

سابقه کار

4سال

محسوب می شود

2

3

4

5

6

کارشناس شبکه

ارشد سخت افزار

کارشناس تحلیل نرم افزار های

کارشناسی و کارشناسی



بانکی

ارشد نرم افزار



آشنایی کامل با سامانه های پرداخت الکترونیک



شناخت مناسب و کافی از سامانه های Core Banking



آشنایی کامل با زبان برنامه نویسی  C#و
.Net framework
تسلط به زبان برنامه نویسی  Javaو آشنایی با مفاهیم J2EE

کارشناسی و کارشناسی



مسلط به بانک های اطالعاتی  MYSQLو SQL Server

ارشد نرم افزار



داشتن تجربه کار مفید در زمینه  DBAمزیت محسوب می شود



آشنایی با مفاهیم Object Oriented



تسلط به  Java SEو برنامه نویسی اندروید



تجربه کار با ورژنهای مختلف  Android SDKوآشنایی با

کارشناسی و کارشناسی
برنامه نویس

کارشناس پایگاه داده

برنامه نویس موبایل
)(Android/ios

ارشد نرم افزار

کارشناسی و کارشناسی
ارشد نرم افزارIT/





Libraryها و  APIهای اندروید


آشنایی با  ios ، Xcode ، Objective-Cو محیط OSX

4سال

4سال

4سال

 2سال

2سال

کارشناسی و کارشناسی



تسلط کامل به زبان برنامه نویسی ASP.Net

ارشد نرم افزار



آشنایی با MVC 5



شناخت کافی از  HTML5و  Jqueryو CSS



مسلط به مفاهیم مهندسی نرم افزار



مسلط به RUP



مسلط به استانداردها و پروسه های تست نرم افزار



تسلط کامل به سیستم عامل های Windows Server/Linux

7

برنامه نویس وب

8

تحلیلگر/طراح نرم افزار

9

کارشناس تست نرم افزار

11

برنامه نویس سیستم Server /
Administrator

11

کارشناس حسابداری فروش و

ترجیحاً کارشناسی ارشد

حسابداری مالی

حسابداری

کارشناس مرکز تماس

کارشناسی کامپیوتر

12

13

کارشناسی و کارشناسی
ارشد نرم افزار

کارشناسی و کارشناسی
ارشد نرم افزار

کارشناسی و کارشناسی
ارشد نرم افزار



آشنایی با اصول کار VPS



آشنایی با نرم افزار های مالی و اداری



تسلط کامل به Office



آشنایی کامل به قوانین بیمه و مالیات



آشنایی کامل با استانداردهای حسابداری



آشنایی با سامانه  CRMو سایر نرم افزارهای مربوطه



آشنایی با امور بانکی و بانکداری الکترونیکی



روابط عمومی قوی

کارشناسی



تسلط کافی به Office

کامپیوتر/IT/زبان انگلیسی



تسلط به زبان انگلیسی (خواندن  ،مکالمه و ارتباطات خارجی)



روابط عمومی قوی

/کارشناس بانکداری

مسئول دفتر

جهت نصب و پیکربندی .../IIS/Pleks

2سال

3سال

 2سال

3سال

2-4
سال

1سال

1سال

